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Vážený pane místopředsedo,  
 
reaguji na Vaši interpelaci č. 1602, č.j. PS2021/001191, ze dne 21. ledna 2021 ve věci 
naplňování § 14 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 
bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ze strany Ministerstva obrany včetně 
Vojenského zpravodajství, a k jednotlivým dotazům uvádím následující:  
 

1. Za oblast působnosti Ministerstva obrany – Vojenského ústředního archivu: 
 
Odpověď na otázku č. 1: 
Vojenský ústřední archiv k 1. 1. 2021 nedisponuje žádnými archivními či spisovými 
jednotkami z provenience státně bezpečnostních a zpravodajských složek v rámci Ministerstva 
obrany, které by podle příslušných ustanovení zákona č. 181/2007 Sb. měl předat Archivu 
bezpečnostních složek. 
 
Odpověď na otázku č. 2: 
Vojenský ústřední archiv předával příslušné dokumenty a archiválie Archivu bezpečnostních 
složek v letech 2007 až 2013. Nebylo tomu tak ale ve všech případech. Dokumentace 
Zpravodajské správy GŠ ČSLA se Archivu bezpečnostních složek předávala prostřednictvím 
Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodajství. Tento postup se realizoval na základě 
požadavku Vojenského zpravodajství. Začátkem roku 2008 předal Vojenský ústřední archiv již 
přímo Archivu bezpečnostních složek nezaplavenou (v době povodní v roce 2002) dokumentaci 
společenských organizací působících u Zpravodajské správy GŠ ČSLA. Vedle toho byla 
předána dokumentace označená jako „308 – 0“. Jednalo se o archiválie z provenience Státní 
bezpečnosti a Ministerstva národní bezpečnosti vztahující se k problematice 2. čs. odboje 
v letech 1939 – 1945.  
Po dohodě mezi Vojenským ústředním archivem a Archivem bezpečnostních složek byla v roce 
2012 předána dokumentace 2. oddělení Hlavního štábu MNO z let 1945 – 1950. Tato byla totiž 
v roce 2002 zaplavena a následně zamražena. K předání tak mohlo dojít až po její rekonstrukci, 
tzn. rozmrazení, vysušení, dezinfekci a tzv. ozonizaci. Stejný postup se uplatnil i pro druhou 
„zaplavenou“ část dokumentace společenských organizací působících u Zpravodajské správy 
GŠ ČSLA, která byla předána Archivu bezpečnostních složek v roce 2013. Jako poslední se 
Archivu bezpečnostních složek předávaly vojenské osobní spisy příslušníků Zpravodajské 
správy GŠ ČSLA a Vojenské kontrarozvědky.  



  
 

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6-Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk 
 

2 
 
 

 
Označení předané dokumentace Počet kartonů, knih, osobních spisů 
Zpravodajská správa GŠ ČSLA (1951 – 
1977) 

105 kartonů + 1 karton Vojenského 
obranného zpravodajství 

Zpravodajská správa GŠ ČSLA (1978 – 
2004) 

277 kartonů utajovaných,  
43 neutajovaných 

Dokumentace společenských organizací 
ZS GŠ ČSLA 

188 kartonů 

Sbírka „308 – 0“ 24 kartonů 
Dokumentace 2. oddělení HŠ MNO 
(1945 – 1950) 

237 kartonů 

Dokumentace společenských organizací 
ZS GŠ ČSLA (zaplavená část) 

135 kartonů 

Vojenské osobní spisy příslušníků 
Zpravodajské správy GŠ ČSLA 
a Vojenské kontrarozvědky 

celkem k 3800 osobám 

 
 
Odpověď na otázku č. 3: 
Vojenský ústřední archiv nedisponuje již žádnou dokumentací, která by podle zákona 
č. 181/2007 Sb. podléhala předání Archivu bezpečnostních složek. 
 
Odpověď na otázku č. 4: 
Archiv bezpečnostních složek Vojenskému ústřednímu archivu dosud žádnou dokumentaci 
nevracel. 
 

2. Za oblast působnosti Vojenského zpravodajství: 
 
Odpověď na otázku č. 1: 
Z provenience III. S SNB (Vojenské kontrarozvědky) byly Archivu bezpečnostních složek 
předány všechny jednotky. Z provenience Zpravodajské správy GŠ ČSLA nebyly předány 
jednotky, u kterých doposud nebyl zrušen stupeň utajení. Jedná se o 19 operativních svazků (42 
771 svazků předáno). 
 
Odpověď na otázku č. 2: 
Z provenience Vojenské kontrarozvědky byly delimitovány veškeré písemnosti vzniklé 
do rozhodného data (tzn. do 15. 2. 1990). Nelze však vyloučit, že při pořádání archivních fondů 
nebudou nalezeny jednotlivé písemnosti nebo dokumenty, které by následně byly předány 
Archivu bezpečnostních složek. Z provenience Zpravodajské správy GŠ ČSLA byly také 
delimitovány veškeré písemnosti vzniklé do rozhodného data. Nepředány zůstaly dokumenty 
uvedené v odpovědi na otázku č. 1. Rovněž však nelze vyloučit, že při pořádání archivních 
fondů nebudou nalezeny jednotlivé písemnosti nebo dokumenty, které by následně byly 
předány Archivu bezpečnostních složek. 
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Odpověď na otázku č. 3: 
Dobu ukončení delimitačního procesu u dokumentů z provenience Zpravodajské správy GŠ 
ČSLA nelze odhadnout. Posouzení stupňů utajení proběhlo již dvakrát a důvody ke zrušení 
stupňů utajení doposud nenastaly. Zatímco ke zrušení Státní bezpečnosti došlo v roce 1990 
na základě Rozkazu ministra vnitra ČSSR č. 16/1990, činnost Zpravodajské správy GŠ ČSLA 
pokračovala kontinuálně i v 90. letech minulého století. 
 
Odpověď na otázku č. 4: 
Ano, k vracení dokumentů a archiválií rezortu Ministerstva obrany, resp. Vojenskému 
zpravodajství došlo následovně: 

 V roce 2010 byly Bezpečnostnímu archivu Vojenského zpravodajství vráceny 
dokumenty z provenience Vojenské kontrarozvědky (delimitované v kategorii 
dokumentů SKART) v rozsahu 9 kartonů pod čj. ABS 5755/2010 OOS. Jednalo se 
o dokumenty vzniklé po  rozhodném datu, které byly Archivu bezpečnostních složek 
předány v roce 2008 v pytlích (netříděné) a Archiv bezpečnostních složek prováděl 
na základě Delimitačního protokolu z roku 2008 jejich vytřídění. 

 

 V roce 2015 byly Bezpečnostnímu archivu Vojenského zpravodajství delimitovány 
archiválie z provenience Zpravodajské správy GŠ ČSLA v rozsahu 0,48 bm (4 kartonů) 
delimitačním protokolem čj. ABS 6168/2015 OSA. Jednalo se o tzv. „nedělitelné“ 
dokumenty (knihy, sešity atp.) z tzv. „balíkového fondu“, jejichž počátek datace byl 
před rozhodným datem a údaje v nich obsažené rozhodné datum přesahovaly. 
Bezpečnostní archiv Vojenského zpravodajství zhotovil fotokopie dokumentů 
do rozhodného data a tyto následně vrátil Archivu bezpečnostních složek. 

 

 V roce 2020 byly Bezpečnostnímu archivu Vojenského zpravodajství delimitovány 
archiválie z provenience Vojenské kontrarozvědky v rozsahu 0,09 bm delimitačním 
protokolem čj. ABS 6642/2020. Jednalo se o 125 ks mikrografických kopií svazků (100 
ks osobních svazků a 25 spisů prověřovaných osob) z tzv. 2. paré. Předmětné osobní 
svazky a spisy prověřovaných osob (včetně MKS 1. paré) nebyly Archivu 
bezpečnostních složek v roce 2008 delimitovány, neboť se jedná o archiválie vzniklé 
po rozhodném datu. 

 
S pozdravem 
 

                                            podepsáno elektronicky 
 
Vážený pan 
PhDr. Pavel Ž á č e k, Ph.D. 
místopředseda Výboru pro bezpečnost 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Praha 
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